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Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje rozboru vývoje strukturních a mechanických vlastností 

výkovku kovaného z oceli 25CrMoS4 při kalení z dokovacích teplot. Do polymerního 

kalícího média při různých koncentracích.  
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Abstract 

This thesis is devoted to the analysis of the development of structural and mechanical 

properties of forgings forged steel 25CrMoS4 hardening of docking temperatures. By 

hardening the polymer medium at various concentrations. 
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1. ÚVOD 

Vlastnosti oceli, se již odedávna daří upravovat následným tepelným zpracováním, 

avšak až v poslední době se dají ovlivnit tyto vlastnosti cíleně za použití experimentálně 

stanovených dat. Díky těmto poznatkům jsme schopni dosáhnout výjimečných vlastností 

různých materiálů bez využití legování, které je pro výrobu neekonomické. Úpravou 

termomechanického zpracování můžeme dosáhnout ekonomického přínosu, díky 

laboratornímu výzkumu, který předejde pozdějším technologickým operacím, za předpokladu 

dodržení požadovaných mechanických i strukturních vlastností. Tento výzkum je přínosný, 

jak pro danou výrobu konkrétní společnosti, tak i pro celkový rozvoj v oblasti zpracování 

kovů. Jsme schopni dosáhnout u oceli požadovaných vlastností, bez zhoršení finanční 

dostupnosti a rozšířit využitelnost tohoto materiálu v praxi. Zvýší se tak množství zakázek a 

obrat surového materiálu pro dodavatele, což je pozitivní pro rozvoj celé této průmyslové 

oblasti.  

 

 

 

 

 

 

1.1. Cíl práce 
 

Oblastí zájmu zkoumání této práce je nízkolegovaná ocel 25MoCrS4. Tento výchozí 

materiál je dodáván s materiálovým certifikátem o dodržení chemického složení daného 

značení. Tato výchozí ocel je dodávána v tyčích kruhového průřezu o průměru 50 mm. Je 

dělena a následně používána k zápustkovému kování za tepla, pro výkovky automobilového 

průmyslu. Hlavním cílem této práce je úprava výrobního postupu pro dosažení optimální 

struktury výkovku a to úpravou tepelného zpracování. Cílem je optimalizovat především 

proces tepelného zpracování tak, aby byla výroba, co možná nejvíce efektivní při minimálních 

finančních nákladech (za předpokladu zachování vlastností, které jsou zákazníkem 

požadovány).   
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2. Chemické složení a vlastnosti nízkolegovaných ocelí 

Nízkolegované oceli vynikají svou použitelností. Z důvodu velké škály možností jejich 

zpracování je můžeme kalit, nitridovat, cementovat, povrchově kalit, atd. Zde je uvedeno 

několik typů ocelí, která mohou být takto zpracovávány. 

2.1. Oceli třídy 14 

Oceli třídy 14 jsou legovány chromem a manganem, nebo křemíkem a hliníkem. Jsou to 

nejvíce používané oceli umožňující dosáhnout velmi dobrých mechanických i strukturních 

vlastností, a to i bez použití drahých legujících prvků. Jsou použitelné jako součásti 

kuličkových a valivých ložisek, avšak vysokým požadavkem je mikročistota, velikost a tvar 

nekovových vměstků, a to sirníky a oxidu železitého. Níže uvedené příklady ocelí třídy 14 

jsou hojně využívány v praxi [1]. 

Oceli 14 109 (100Cr6) 

Tato ocel se vyznačuje vysokou tvrdostí, pevností v tlaku a pevností co se týče vnitřní 

soudržnosti. Tyto materiálové předpoklady jsou vynikající pro použití na ložiskové součásti 

obr. 1 a to jak na valivé, jako jsou kuličky do průměru 25 mm, tak i na válečky a kuželíky do 

průměru 18 mm. Složení oceli a teploty jejího zpracování jsou uvedeny v tabulce 1 a 2 [2]. 

 

 

Uhlík (C) 0,9 - 1,1 % 

Mangan (Mn) 0,3 - 0,5 % 

Křemík(Si) 0,15 - 0,35 % 

Chrom(Cr) 1,3 - 1,65 % 

Nikl (Ni) max. 0,3 % 

Měď(Cu) max. 0,25 % 

 

 

 

Kování 1050 - 850 °C 

Žíhání naměkko 720 - 780 °C 

Kalení do vody 790 - 820 °C 

Kalení do oleje 820 - 840°C 

Popouštění 120 - 170 °C 

Tabulka 1 Složení oceli 14 109 
hm %.  [2] 

Tabulka 2 Doporučené teploty 
zpracování oceli 14 109 [2] 

Obr. 1 Použití oceli 14 109. 
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Oceli 14 220 (16MnCr5) 

Tato ocel je dobře tvárná za tepla, po žíhání na měkko i za studena. (doporučení 

zušlechtění pro obrábění je na pevnost 690 až 880 MPa). Je vhodná na strojní součásti 

zušlechtěné cementováním, s velmi tvrdou cementační vrstvou a velkou pevností v jádře. 

Po cementování je použitelná pro namáhané součásti jako hřídele, ozubená kola a vačkové 

hřídele. V tabulkách 3-4 je uvedeno složení a doporučené teploty zpracování [2]. Na Obr. 2-3 

je použití oceli pro praktické využití a na obr. 4 je diagram rozpadu austenitu. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

           

 

 

     

Uhlík (C) 0,14 - 0,19 % 

Mangan (Mn) 1,1 - 1,4 % 

Křemík (Si) 0,17 - 0,37 % 

Chrom (Cr) 0,8 - 1,1 % 

fosfor (P) max. 0,35 % 

Síra (S) max. 0,035 % 

Kování 1100 - 800 °C 

Žíhání na měkko 680 - 720 °C 

Normalizační 

žíhaní 

850 - 880 °C 

Kalení do oleje 820 - 840°C 

Cementování 120 - 180 °C 

Obr. 2 Příklady použití oceli 14 
220 vačková hřídel.   

Obr. 3 Příklady použití oceli 
14 220 talířové kolo a pastorek. 

Obr. 4 Ara diagram oceli 14 udávající fáze 
rozpadu austenitu při různých dobách 
ochlazování 

Tabulka 4 Doporučené teploty 
zpracování oceli 14 220 [2] 

Tabulka 3 Složení oceli 14 
220 hm %.  [2] 
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2.2. Oceli třídy 15 

Oceli této třídy jsou legovány kombinací prvku chrom s vanadem nebo chrom 

s molybdenem, případně i s vanadem. Jsou používány hlavně na komponenty namáhané jak 

mechanicky, tak tepelně. Jsou to oceli do určité míry žárupevné, mají tedy vysokou mez 

tečení. Z tohoto důvodu se oceli hojně používají na komponenty vysoce namáhaných strojních 

součásti, ve stavu žíhaném nebo povrchově kaleném, případně nitridovaném. Takto 

zpracované se používají při konstrukci motorů. [1]  

Oceli 15 131 (34 CrMo4) 

Ocel se střední prokalitelností pro středně namáhané strojní díly. V zušlechtěném stavu 

dosahuje středních hodnot pevnosti, meze kluzu a houževnatosti. Není náchylná na popouštěcí 

křehkost. Je jen obtížně svařitelná a náchylná k vychlazovacím trhlinám, po tváření za tepla 

iniciovaným vruby a povrchovými vadami. Teploty kalení při spodní hranici se doporučují 

pro kalení do vody a při střední a horní hranici pro kalení do oleje. Jako prostředí s ohledem 

na náchylnost ke kalícím trhlinám se doporučují syntetické polymery a oleje. K docílení 

rovnoměrných hodnot po zušlechtění u většiny průměrů zejména kovaných přispívá 

normalizační žíhání před zušlechtěním [2]. ARA diagram oceli 15 131 je na obr. 5. 

 

 

 
   
 
       

Kování 1150 - 800 °C 

Žíhání na měkko 680 - 720 °C 

Normalizační žíhání 850 - 890 °C 

Kalení  830 - 870°C 

Popouštění 540 - 680 °C 

Nitridace 500 °C 

Uhlík (C) 0,29 - 0,39 % 

Mangan (Mn) 0,6 - 0,9 % 

Křemík (Si) 0,4 % 

Chrom (Cr) 0,9 - 1,2 % 

Molybden (Mo) 0,15 - 0,3 % 

Fosfor (P) max. 0,35 % 

Síra (S) max. 0,035 % 

Tabulka 5 Složení oceli  15 131, 
hm %. [2] 

Obr. 5 Ara diagram ocelí 15 131 udávající fáze rozpadu austenitu při 
různých dobách ochlazování. 

Tabulka 6 Doporučené teploty 
zpracování oceli 15 131. [2] 
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Oceli 15 130 (25CrMo4S) 

Tato ocel je dobře tvárná za tepla a je také dobře obrobitelná. Je vhodná 

pro zušlechťování a použití v automobilovém průmyslu. Tento typ oceli byl také použit 

pro náš experiment. Normativní složení oceli je uvedeno v tabulce 7, doporučené teploty 

zpracování v tabulce 8. Ara diagram rozpadu austenitu na Obr. 6. 

 

 

Uhlík (C) 0,22 - 0,29 % 

Mangan (Mn) 0,6 - 0,9 % 

Křemík (Si) 0,4 % 

Chrom (Cr) 0,9 - 1,2 % 

Molybden (Mo) 0,15 - 0,3 % 

fosfor (P) max. 0,25 % 

Síra (S) max. 0,035 % 

Molybden (Mo) 0,15-0,30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kování 1100 - 850 °C 

Žíhání na měkko 680 - 720 °C 

Normalizační 

žíhaní 

860 - 890 °C 

Kalení  840 - 880°C 

Popouštění 540 - 680 °C 

Nitridace 500 °C 

Tabulka 7 Složení oceli 15 130, 
hm % [2] 

Obr. 6 Ara diagram oceli 15 130 udávající fáze rozpadu austenitu při 
různých dobách ochlazování. 

 

Tabulka 8 Doporučené teploty zpracování 
oceli 15 130 [2] 
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2.3. Chemické složení oceli a jeho vliv 
Strukturní stav oceli  

Ocel je slitina železa s uhlíkem a dalšími příměsnými prvky, které mohou být 

pro vlastnosti oceli jak žádané, tak škodlivé. Další prvky se do oceli přidávají pro úpravu 

požadovaných vlastností. Tyto prvky můžeme označit jako prvky legující. Při výrobě oceli 

přidáváme prvky, které dopomáhají k vyplavení prvků škodlivých, a tím jejich hodnoty 

udržíme v přípustných mezích. Prvky vyskytující se v ocelích můžeme do zmíněných skupin 

rozdělit tímto způsobem: 

A, Doprovodné: 

 - Škodlivé - S, O, N, P, H 

 - Prospěšné – Mn, Si, Al, [Cu]  

B, Slitinové – Cr, Ni, Si, Mo, W, V, Al, Nb, [Cu] 

Oceli podle struktury a dle obsahu uhlíku dělíme na: 

Podeutektoidní – s obsahem uhlíku do 0,8 % (ferit + perlit) 

Eutektoidní – obsah uhlíku 0,8% (perlit) 

Nadeutektoidní – obsah uhlíku více než 0,8 % (perlit + cementit) 

S rychlým ochlazením je mimo jiné spojen u ocelí legovaných pouze uhlíkem 

od obsahu 0,4%, vznik tzv. Widmannstätenovy struktury feritu [3]. 

Význam doprovodných prvků:  

Škodlivé: 

Fosfor tvoří se železem 4 druhy škodlivých fosfidů. Do taveniny se dostává ze 

vsázkových surovin. V běžných typech oceli nepřesahuje jeho množství 0,04%, u ušlechtilých 

0,03%. V tomto množství se vyskytuje jako tuhý roztok ve feritu. Fosfor snižuje přechodovou 

teplotu nízkouhlíkových ocelí a zhoršuje jejich svařitelnost. 

Síra svou přítomností v ocelích působí na zhoršení mechanických vlastností, a to 

zejména při dynamickém namáhání. Negativně ovlivňuje zejména svařitelnost a korozní 

odolnost. Příznivě však působí na obrobitelnost, neboť zvyšuje lámavost třísky, která se 

odlamuje a nelepí na nástroj. V tzv. automatových ocelích je z tohoto důvodu obsah síry 

zvýšen na 0,3%. 

Kyslík je významným prvkem při zpracování železa. Zkujňovací procesy při výrobě 

oceli vyžadují přebytek kyslíku, který je pak v oceli přítomen ve formě FeO. Následně 

dezoxidačními procesy upravujeme jeho množství na přípustnou požadovanou hodnotu. Malé 

množství kyslíku v oceli však přetrvává a to buď ve formě roztoku, nebo oxidu, případně 

křemičitanu. Kyslík, již při obsahu kolem 0,01% zvyšuje tvrdost a křehkost oceli.  
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Všeobecně lze definovat, že sloučeniny kyslíku v ocelích mají různý vliv na jejich 

mechanické vlastnosti v závislosti na morfologii a rozložení vměstku. 

Vodík se ve slitinách rozpouští pouze v atomární formě a to tak, že s klesající teplotou 

se rozpustnost snižuje. Vyšší rozpustnost vykazuje v plošně centrované mřížce austenitu. 

Kromě rozpuštěného vodíku se v ocelích může vyskytovat i ve sloučenině metanu, který 

ve větším množství způsobuje vodíkovou korozi. Ta výrazně zhoršuje mechanické vlastnosti 

za normálních i zvýšených teplot. Snížení obsahu vodíku lze dosáhnout snížením tlaku 

při tavení a odlévání oceli. Odstranění vodíku z oceli v tuhém stavu vyžaduje dlouhodobé 

žíhání v oblasti teplot těsně pod přeměnou α  na γ. Již velmi malé množství vodíku ovlivňuje 

mechanické vlastnosti, a to zejména pevnost v tahu a tažnost. 

Dusík se dostává do oceli z pecní atmosféry. Jeho obsah je závislý na technologii 

výroby. V tavenině se rozpouští až 0,05% dusíku. V běžně vyráběných druzích ocelí se dusík 

nachází v maximálním množství 0,02%, v tuhém stavu vytváří intersticiální tuhý roztok. Tyto 

strukturní změny negativně ovlivňují vlastnosti u měkkých ocelí, kde zvyšují jejich mez 

pevnosti a tvrdost, snižují však jejich houževnatost. V některých případech může být dusík 

záměrně používanou přísadou, a to z důvodu zjemnění zrna a stabilizace austenitu. Při výrobě 

některých druhů austenitických ocelí je doporučené množství dusíku 0,1-0,2 %[4] [5]. 

Žádané: 

Legující prvky napomáhají získat požadované specifické vlastnosti, a to fyzikální, 

mechanické či technologické. Množství přidávaných prvků do oceli se pohybuje od množství 

několika setin až několika desítek procent. Množství přísad prvků volíme podle požadavků, 

jaké vlastnosti má ocel splňovat: 

• Zlepšením mechanických vlastností, zejména zvýšení pevnosti a tvrdosti, bez 

současného snížení houževnatosti, se dosahuje zvýšením obsahu Mn, Si, Ni 

CrMo, V, W. 

• Zvýšení prokalitelnosti způsobí Cr, Mn, Mo, V. 

• Zlepšení elektrických a magnetických vlastností zapříčiní přísada křemíku (Si). 

• Zvýšení odolnosti proti opotřebení napomáhá vznik tvrdých a teplotně stálých 

karbidů, které tvoří W, Cr, Mo, V.  

• Snížení náchylnosti k hrubým trhlinám, při použití oceli za vysokých teplot 

zajišťuje Al, V, Ti, který tvoří jemné karbidy nebo nitridy a hranicích zrn. 

• Zvýšení žárupevnosti se dosahuje tvorbou jemných karbidů ve struktuře ocelí 

legovaných Cr, Mo, W, V. 
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• Zvýšenou odolnost proti oxidaci za vysokých teplot zajišťuje kompaktní 

oxidický film na povrchu oceli legované Cr, Si, Al. 

• Zlepšení korozní odolnosti proti agresivnímu prostředí napomáhá přísada Cr, Ni, 

Mo, Si, Cu. 

• Zabránění vyloučení nežádoucích karbidů v korozivzdorných ocelích 

chromových a chromniklových se dosahuje legováním Ti, Nb a Ta. 

• Uvedené prvky se v ocelích buďto rozpustí, nebo vytvářejí intersticiální fáze 

(karbidy, nitridy). Rozpustnost závisí na postavení příslušných prvků 

v periodické tabulce, na jeho krystalové mřížce a velikosti jeho atomového 

poloměru. Podobnost krystalových mříží a přibližně stejná velikost atomů 

usnadňuje vznik substitučního tuhého roztoku. Přitom platí, že prvky 

s prostorově centrovanou mřížkou se lépe rozpouští v austenitu, a prvky 

s mřížkou plošně centrovanou se lépe rozpouští ve feritu. Rozsah substitučních 

rozpustností závisí na velikosti atomového poloměru [4, 5]. 
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3. Teorie tepelného zpracování 

Vlastnosti ocelí jsou ovlivněny ne jenom jejich složením, ale hlavně strukturními 

vlastnostmi, což jsou tvary a seskupení jednotlivých fázi do požadovaných elementárních 

celků. 

3.1. Fázové přeměny 

Fázové přeměny oceli jsou nejproblematičtějším odvětvím v oblasti tepelného 

zpracování. Kombinace jednotlivých fází, případně čistá forma, mohou materiálu dodávat 

rozdílné mechanické vlastnosti. V dřívějších dobách produkce těchto fázově 

transformovaných struktur byla zajištěna pouze praktickou zkušeností kovářů. S příchodem 

moderní civilizace se postupem zdokonalování studia mikrostruktur podařilo objasnit, dalo by 

se říct, většinu schopností materiálu [6], [7]. 

3.1.1. Austenitizace 

Austenitizace neboli fázová přeměna probíhající při zvyšování teploty. 

Za rovnovážných podmínek probíhá přeměna feriticko-cementické struktury na austenit 

v rozmezí teplot Ac1 až Acm. Z obrázku 7 je patrný fakt, že autenitizace probíhá nejprve 

přeměnou perlitu na austenit a je následována při zvyšování teploty přeměnou feritu 

na austenit a to při zvyšování teploty nad Ac1. Tato přeměna se řadí mezi přeměny difuzní, 

probíhá tvorbou zárodku a jejich růstem. A to z pravidla ve strukturních poruchách, což jsou 

hranice zrn, nebo fázová rozhraní mezi fázemi obsahující strukturu. Po této přeměně zůstanou 

v austenitu zachovány zbytky nerozpuštěných karbidů, které se postupně rozpouští účinkem 

zvyšující se teploty. Nejrychleji probíhá přeměna u oceli se strukturou jemného sorbidu, 

pomalejších přeměn je dosahováno u struktury jemně perlitické a nejnižší rychlost přeměny je 

u hrubého perlitu. Se zvyšujícím se obsahem karbidotvorných prvků se doba nutná pro 

fázovou přeměnu v austenit prodlužuje. Ke znázornění austenitické přeměny je použitelný 

izotermický či anizotermický diagram rozpadu austenitu. „Austenitizační diagram“ na obr. 7 

je příkladem anizotermického austenitizačního diagramu obr. 9 podeutektoidní oceli. Na 

průběh austenitizace má velký vliv druh výchozí struktury a složení oceli. Velikost 

austenitického zrna má velký význam pro mechanické a technologické vlastnosti oceli, což je 

patrné v tabulce 10 [6], [7].         
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Následné přeměny austenitu jsou doprovázeny velkou objemovou změnou a to 

z důvodu transformace tetragonální mřížky plošně centrované modifikace γ na tetragonální 

mřížku centrovanou prostorově modifikace α která je uspořádána řidším způsobem [6], [7]. 

Obr. 7 Austenitizační diagram uhlíkové oceli. (0,7 % C) 

Tabulka 10. Přehled mechanických a technologických vlastností 
s uvedením jejich spojitosti s velikostí austenitického zrna. 
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3.1.2. Vznik proeutektoidní fáze 

Proeutektoidní přeměna nastává po přesycení austenitu vzhledem k jedné z perlitických 

fází, po překročení křivky GS nebo ES na obr. 8 (pole I – proeutektoidní ferit. pole II -

 proeutektoidní cementit ). Perlitická přeměna probíhá v oblasti pod oběma křivkami v oblasti 

III. Tyto přeměny mají významný vliv jak na strukturu, tak na vlastnosti oceli a také 

na průběh následujících přeměn zbylého austenitu. U oceli s obsahem nižším než 0,02% 

uhlíku, což je bod F na Obr. 8 austenit transformuje na polyedrický ferit. Při vyšší rychlosti 

ochlazování dochází k transformaci austenitu na jehlicový acikulární ferit, který má 

jednoznačně vyšší mechanické vlastnosti než ferit polyedrický, místy s přednostní nukleací 

jsou přednostně hranice zrn. V důsledku rozdílných mezifázových struktur a růstových 

mechanismů mohou vznikat v přilehlých austenitických zrnech výrazně odlišné morfologie. 

Alotriomorfní struktura – jedná se o útvary čočkovitého tvaru, které utvářejí souvislé 

síťoví feritu na hranicích zrn, jak je naznačeno na obr. 8 a obr. 9. Tyto fáze vznikají při 

pomalém podchlazení pod křivkami GS a ES v důsledku růstu nekoherentního 

mezilaminárního rozhraní, schéma růstu je naznačeno na obr. č.   

Widmannstättenova struktura – desky nebo jehlice vznikající při větších přechlazeních 

u relativně větších velikostí austenitických zrn. Na obr. 11 je znázorněno schéma růstu 

feritických desek popřípadě jehlic do austenitu. Tato struktura je neodstranitelná běžným 

žíháním bez překrystalizace, což značí velkou stabilitu mezifázových hranic zrn, které jsou 

krystalické s malou energií, tedy velice stabilní [6], [7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Oblasti vzniku proeutektoidních fází v části diagramu Fe-Fe3C/FsCs- 
oblast vzniku síťoví,  Fw, Cw - oblast vzniku Widmanstättenovy morfologie, Fz-
rovnoosá zrna feritu. [6]. 
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Obr. 10 Schéma růstu feritických 
desek nebo jehlici feritické 
Widmannstättenovy struktury. [6] 

Obr. 11 Widmannstättenova struktura. 

Obr. 9 Schéma znázornění nukleace a růst alotriomorfních útvaru acikularního 
feritu. [6] 
 



13 
 

3.1.3. Perlitická transformace 

Jak je znázorněno na obr. 12 rozpadá se austenit o eutektoidní koncentraci 

při ochlazování za rovnovážných podmínek na směs feritu a cementitu „perlit“. Při vyšších 

rychlostech ochlazování může vzniknout perlitická struktura přímo z austenitu, jsou-li 

vytvořeny takové termodynamické podmínky pro současné vyloučení fáze feritu a cementitu, 

tj. dostatečně vysoká teplota pro průběh difuze. Teplota a složení výchozího austenitu, feritu a 

cementitu, omezená prodlouženými křivkami GS a ES na obr. 8. V perlitické struktuře se ferit 

s cementitem ukládají ve formě lamel střídavě vedle sebe, což je pozorovatelné 

při dostatečném mikroskopickém zvětšení na obr. 12, kde je patrno schéma vzniku a růstu 

perlitu [6], [7].   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze složení struktury je zřetelné, že při přeměně musí vzniknout zárodek, jak feritu tak 

cementitu. Jeden z nich musí byt první zahajující transformaci a je označován jako aktivační. 

Je prokázáno, že aktivačním prvkem je ten, jehož nestabilita je větší vzhledem k austenitu. 

Tedy v austenitu, jehož složení a teplota ležící v perlitické oblasti v grafu na obr.1 blíže křivce 

ES bude aktivačním zárodkem ferit, pokud bude bod ležet blíže křivce GS bude aktivačním 

zárodkem cementit. 

 V případě cementitického zárodku difundují atomy uhlíku mřížkou austenitu k zárodku 

a vyvolávají jeho růst. V přilehlých oblastech dojde ke snížení koncentrace uhlíku, což podnítí 

tvorbu feritu. Ten však rozpouští jen nepatrné množství uhlíku, takže atomy uhlíku difundují 

do sousedního austenitu, který se uhlíkem přesytí. Tím jsou v austenitu opět vytvořeny 

podmínky pro vznik cementitu a proces pokračuje střídavě tvorbou feritu a cementitu za 

současného prodlužování lamel. [6], [7] 

 

Obr. 12 Schéma vzniku feritu při ochlazování eutektoidní koncentrace uhlíku v austenitu. 
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3.1.4. Bainitická přeměna 

Přechlazený austenit uhlíkových ocelí transformuje pod teplotou 550 °C 

na nerovnovážnou strukturu feriticko-karbidické směsi, která se označuje jako Bainit. 

U uhlíkových ocelí se bainitická přeměna překrývá s přeměnou perlitickou, takže přechod 

mezi jemným perlitem a bainitem je při klesajících teplotách přeměny austenitu plynulý. 

Přísada karbidotvorných prvků ve slitinových ocelích způsobuje oddělení perlitické a 

bainitické přeměny. Bainitická přeměna je z části difúzní, má některé známky jak perlitické, 

tak martenzitické transformace. To odpovídá poměrně nízké teplotní oblasti průběhu 

přeměny, kdy jsou podmínky pro difuzi již značně omezené. Základem bainitické přeměny je 

změna plošně středěné mřížky austenitu na prostorově středěnou mřížku feritu. Změna je 

v rozložení uhlíku a vznik karbidické fáze. Struktura bainitu závisí značně na teplotě 

přeměny. V horní části teplotní oblasti bainitické přeměny vzniká tzv. horní bainit, který je 

tvořen svazky hrubších jehlic feritu podélně uspořádanými částicemi cementitu, zejména 

na povrchu jehlic. Dolní bainit vzniká za nižších teplot přeměny a obsahuje velké množství 

jemných karbidických částic destičkovitého tvaru ve feritu. Tvorba obou odlišných fází je 

znázorněna na obr. 13[6], [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Schéma tvorby bainitické struktury: a) horní bainit b) dolní bainit [6] 
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3.1.5. Martenzitická přeměna 

Martenzitická přeměna je technicky nejzajímavějším příkladem bezdifuzní přeměny. 

Martenzit vzniká při teplotách, které jsou tak nízké, že už není možná difuze substitučních ani 

intersticiálních prvků. Martenzit je nerovnovážně přesycený tuhý roztok C v matrici α. 

Pro vznik martenzitu je nutno austenitizovanou matrici ochladit pod teplotu Ms (teplota 

počátku martenzitické přeměny), a to na dobu kratší než je doba potřebná pro zahájení 

perlitické nebo bainitické přeměny, což jsou přeměny difuzní. Pro přeměny bezdifuzní je 

třeba rychlost ochlazování, která se označuje jako kritická rychlost kalení. Přeměna 

martenzitu trvá až do teploty Mf, která představuje teplotu konce martenzitické přeměny. Tato 

teplota je definována tak, že pod Mf již martenzitická přeměna neprobíhá vůbec, nebo je její 

vliv zanedbatelně malý. Pod touto teplotou zůstává ve struktuře podíl zbytkového austenitu. 

Závislost zbytkového martenzitu na teplotě podchlazení znázorňuje tzv. martenzitická křivka, 

její příklad je na obr. 14 [6], [7]. 

 

Hodnoty teplot Mf a Ms jsou dány u uhlíkových a nízkolegovaných ocelí především 

chemickým složením austenitu. Uhlík a většina legur snižují teploty Mf a Ms, obr.15 pokud 

jsou rozpuštěny v austenitu, jak je patrné z Rovnice , ve které jsou koncentrace uváděny 

v hm%. Teplota Ms zpravidla roste s rostoucí velikostí austenitického zrna. Nad teplotou Ms 

může vznikat martenzit indikovaný deformačně (teplota Md) nebo napěťově [6], [7]. Příklad 

výpočtu teploty Ms: 

  Ms ℃ = 500 − 300℃ − 35 − 20 − 15 − 10 − 10 …,[7] 

Obr. 14 Martenzitická křivka znázorňující 

podíl martenzitu ve struktuře. 
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Při značném přechlazení austenitu je potlačena difuze substitučních i intersticiálních 

atomů. Vzniká bezdifúzní přeměnou nerovnovážný přesycený tuhý roztok uhlíku v železe α – 

martenzit. Mřížka je tetragonální tělesně středěná. Tetragonalita ovlivněna obsahem uhlíku, 

neboť uzavření uhlíku v oktaedrických polohách silně zpevňuje mřížku (tvrdost ev. křehkost). 

Základem martenzitické přeměny (bez přerozdělení uhlíku) je posun atomů uspořádaný tak, 

že pohyb vzhledem k sousedícím atomům je stálý a menší než meziatomová vzdálenost, která 

je uvedena na obr. 16. Pro podobnost s plastickou deformací bývá označována jako střihová 

přeměna. Existuje krystalografický vztah mezi martenzitem a austenitem (Kurdjumov a Sachs 

- přibližně tělesná úhlopříčka a plošná úhlopříčka), mezifázové rozhraní M/A je tedy 

koherentní ev. semikoherentní (zachovává souvislost). Přeměna spočívá tedy v homogenní 

deformaci, kterou se vytvoří příslušný objem martenzitu. Odporem, který klade okolí 

transformujícímu se objemu, jsou vyvolána napětí vedoucí k druhé nehomogenní deformaci, 

jež se uskutečňuje jen v mřížce martenzitu. Celkové objemové změny jsou spojovány 

s charakteristickým vznikem reliéfu na povrchu. Dodatečná plastická deformace (po první 

homogenní) se uskutečňuje nejčastěji skluzem nebo dvojčatěním – vzniká substruktura 

martenzitu, které je na obr. 16 [6], [7]. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Vliv obsahu uhlíku na teplou Mf a Ms, množství jehlicového (laťkového) 
martenzitu (Mj), deskovitého martenzitu (Md), zbytkového austenitu (Az) [6]  
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Obr. 16 Schéma martenzitické přeměny: a) transformace austenitu na martenzit, b)homogenní 
deformace, c) nehomogenní deformace skluzem, d)nehomogenní deformace dvojčatěním [6]. 
 
 
 
 

3.2. Transformační diagramy rozpadu austenitu  

Transformační diagramy znázorňují transformaci přechlazeného austenitu a udávají vliv 

teploty a času na průběh přeměn. Diagramy jsou zkonstruovány vždy jen pro jeden typ oceli 

danou chemickým složením a to za určitých podmínek austenitizace, jimiž je teplota a čas. 

Transformační diagramy obsahují údaje o počátku a konci jednotlivých přeměn austenitu. 

Transformační diagramy dnes používané jsou dvojího typu, a to diagramy izotermické - ty 

udávají dobu přeměny austenitu za určitých izotermických podmínek, a anizotermické 

diagramy - ty udávají doby přeměny austenitu potřebné k transformaci při různých 

rychlostech ochlazování [3]. 
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3.2.1. Ira diagramy 

 Perlitická přeměna patří mezi difuzní přeměny. Její rychlost je určena rychlostí tvorby 

zárodku a rychlostí jejích růstu. Při malém přechlazení pod tepotu A1 je nukleace zárodku a 

rychlost přeměny malá, doba přeměny je dlouhá. Při větším přechlazení se zvýší rychlost 

nukleace i rychlost růstu a zvětší se i celková rychlost přeměny. Se vzrůstající rychlostí 

přeměny se zmenšuje rychlost difuze, to má za následek od určitého bodu opětovné snižování 

rychlosti této přeměny. S tohoto důvodu májí křivky vyznačující počátek a konec přeměny 

tvar C, viditelné na obr. 17. Křivky přeměn perlitu a bainitu se u uhlíkových ocelí překrývají. 

U těchto ocelí bývají nahrazeny společnou křivkou počátku a konce izotermické přeměny.  

Vpravo od křivky konce přeměny je struktura v rozmezí A1≈ 550°C laminární perlitickou 

strukturou. V teplotní oblasti od „nosu“ až po tepotu Ms vzniká struktura bainitická. Oblasti 

difuzních přeměn austenitu izotermickým ochlazováním končí na teplotě Ms, pod touto 

teplotou je oblast pouze martenzitické transformace [3], [10]. 

Obr. 17 Diagram izotermického rozpadu austenitu, IRA diagram uhlíkové 
oceli s 0,44% C [3]   
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3.2.2. Ara diagramy 

ARA diagramy udávají počátky a konce přeměn při plynulém ochlazování austenitu 

různými rychlostmi obr. 18. Konstrukce diagramu ve srovnání s diagramy IRA je složitější, a 

to z důvodu výskytu směsi různých produktů ve výstupní struktuře. Při určitém přechlazení 

u eutoktoidních ocelí vzniká transformací austenitu perlit. Počátek je posunut k nižším 

teplotám při vyšších rychlostech ochlazování. Křivka I. a II. na obr. 18. Při zvýšené rychlosti 

ochlazování se nestačí všechen austenit transformovat na perlit a jeho část se přemění až při 

nižších teplotách. Při ještě vyšších rychlostech ochlazování započíná reakci bainitická 

přeměna a končí někde v oblasti Ms, kde pokračuje martenzitickou přeměnou křivka VI. 

Nejmenší rychlost ochlazování nazývající se kritickou rychlostí martenzitické přeměny, při 

které se jako struktura vyskytuje pouze martenzit. V této struktuře se nevyskytují už žádné 

produkty difuzní transformace, avšak může se vyskytovat podíl zbytkového austenitu [3], 

[10].  

Obr. 18 Diagram anizotermického rozpadu austenitu ARA diagram uhlíkové 
oceli s 0,44% C [3] 
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3.3. Kalení 

Kalení je proces tepelného zpracování, při kterém se materiál ohřeje na kalící teplotu 

obr. 19. Následuje výdrž na této teplotě za účelem homogenizace austenitu a zchlazení 

nadkritickou rychlostí ochlazování a na teplotu přeměny nerovnovážné struktury oceli 

(martenzitickou nebo bainitickou). Za zakalenou ocel lze považovat ocel, která má ve středu 

svého průřezu min. 50% martenzitické struktury.  

Účelem kalení je zvýšit pevnost a tvrdost oceli, a tím i odolnost proti opotřebení, zvýšit 

odolnost vůči únavovému namáhání. Ideální průběh kalící křivky je načrtnut v ARA diagramu 

podeutektoidní oceli na obr. 20. Rychlost ochlazování musí být v oblasti kolem perlitického 

nosu dostatečná, aby nevznikly rovnovážné struktury tj. perlit a ferit. Naopak v okolí oblasti 

Ms musí být rychlost upravena tak, aby nedocházelo ke vzniku velkého vnitřního pnutí, 

a současně aby nedošlo ke vzniku více jak 50% bainitické struktury ve středové časti 

kaleného materiálu. [11] [12] 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 20 průběh ideální křivky 
ochlazování při kalení 
podeutektoidní oceli [11] 

Obr. 19 Rozmezí kalících teplot 
zobrazených na výřezu 
s diagramu  Fe-Fe3C [11] 
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3.3.1. Kalící teploty 

Kalení se provádí z teplot 30 až 50 °C nad Ac3 u podeutektoidních ocelí a nad Ac1 u 

většiny nadeutektoidních ocelí obr. 19. U slitinových nadeutektoidních ocelí s vyšším 

obsahem karbidotvorných prvků se teplota volí nad Acm z důvodu vysoké teploty rozpustnosti 

karbidu slitinových prvků. Nedosáhne-li se správné kalící teploty, nebo je výdrž na ní příliš 

krátká, obr. 22, nedojde k optimální homogenizaci austenitu, což zapříčiňuje ve finální 

struktuře vyloučení kromě martenzitu i feritu obr. 21, toto se projeví vyšším pnutím a nižší 

tvrdostí. [11] [12] 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Překročení optimální kalící teploty, nebo její příliš dlouhá výdrž se projevuje růstem 

austenitického zrna. Z něj po ochlazení vzniknou hrubé jehlice martenzitu, které jsou křehké. 

To zapříčiní zvýšení vnitřního pnutí v materiálu a vyloučí se vyšší množství zbytkového 

austenitu, který způsobí snížení tvrdosti materiálu.  

Při nízké kalicí teplotě se nerozpustí dostatečné množství karbidů, austenit bude 

obsahovat nižší množství uhlíku a výsledná tvrdost bude celkově nižší.  

Při kalení z vysoké teploty dojde k nadměrnému rozpuštění karbidů, obohacení 

austenitu o uhlík, ke vzniku hrubozrnného martenzitu a většímu množství zbytkového 

austenitu. Celková tvrdost martenzitu bude nižší a s vyšším podílem vnitřních pnutí. Při kalení 

ocelí nevznikne nikdy 100% martenzitu, nepatrná část zůstane v oceli jako zbytkový austenit. 

V důsledku vysokých pnutí při přeměně mezi austenitem a martenzitem a také nedosažení 

konečné teploty přeměny Mf. K dosažení této teploty se používá zmražení, což je předmětem 

výzkumu. [11] [12] 

Obr. 21 Mikrostruktura oceli  
13 240 – Martenzit, ferit (viz. 
šipka) [11] 

Obr. 22 Ara diagram s vyznačenou 
rychlostí ochlazování odpovídající 
struktuře. [11] 
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3.3.2. Prokalitelnost 

Prokalitelnost určuje schopnost oceli získat tvrdost odpovídající její zakalitelnosti 

v určité hloubce pod povrchem kaleného předmětu.  

Kritérium prokalitelnosti je 50% martenzitu ve středu průřezu dílce. Prokalitelnost 

závisí na průběhu ochlazovací rychlosti v dané podpovrchové vrstvě oceli, rychlost musí být 

vyšší, než je kritická rychlost vk pro danou ocel. Rychlost ochlazování vk je nejvyšší na 

povrchu kaleného předmětu a je dána tepelnou vodivostí materiálu, a tloušťkou kaleného 

tělesa. Rychlost ochlazování roste s rychlostí odvodu tepla, což je ovlivnitelné volbou 

kalícího media. 

Na obr. 23 je názorně vysvětlen vztah mezi kritickou rychlostí ochlazování a rychlostí 

skutečně dosaženou při ochlazování tělesa v jeho průřezu. Pokud máme rychlosti v celém 

průřezu vyšší, než je rychlost vk budeme mít celý průřez vyplňovat stejnorodá martenzitická 

struktura. V případě, že středové vrstvy budou mít rychlost ochlazování nižší, než je rychlost 

vk, bude strukturu tvořit směs perlitu, feritu, bainitu a martenzitu. V takovém případě je 

možno hovořit o nedostatečném prokalení tělesa, v jehož středu nedošlo ke gradientu rychlosti 

ochlazování vyšším než je vk a je nutno definovat kritický průřez D’(jeho velikost závisí 

jednak na podmínkách austenitizace a také na schopnosti odvádění tepla kalícím mediem). 

Ovlivnění prokalitelnosti válcových těles je patrné z obr. 23, legující prvky posunují 

perlitický i bainitický nos směrem k delším časům, proto lze říci, že kritické rychlosti 

u legovaných ocelí budou nižší, než u ocelí uhlíkových. To má za následek, že při použití 

stejného kalícího media vznikne u legovaných ocelí v celém průřezu martenzitická struktura 

[11] [12].  

 

Obr. 23 Schéma průběhu ochlazování válcového tělesa v diagramu ARA při jeho 
kalení a vztahu mezi kritickou rychlostí vk a skutečnou rychlostí ochlazování v řezu 
tělesem pro uhlíkovou ocel (a) a legovanou ocel (b) [11] 
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3.4. Procesy kalení 

Procesy kalení se volí v závislosti na velikosti a tvaru kaleného předmětu a především 

na jeho požadovaných finálních vlastnostech. V praxi lze rozlišit dvě skupiny kalení jako 

procesy s kalením přímým a nespojité. Přímé kalení do vody o pokojové teplotě nebo u olejů 

do teploty zvýšené. U nespojitého kalení se používají dvě ochlazovací media o různé 

ochlazovací schopnosti, či různé teplotě lázně.  

Požadovaným cílem těchto upravených podmínek je snížení vnitřního pnutí, snížení 

deformace kalené součásti, případně zabránění vzniku kalících trhlin. [11] [12] 

3.4.1. Přímé kalení 

Přímé kalení je tím nejpoužívanějším z postupů kalení, označujeme jej také jako 

martenzitické kalení do chladné lázně.  

Jedná se o přímé chlazení kaleného výrobku po autentizaci přímo do kalící lázně. 

Vysoce legované oceli mají bainitický a perlitický nos posunutý v diagramech takovým 

způsobem doprava, že dojde k martenzitické transformaci již při ochlazování na vzduchu při 

pokojové teplotě. Tyto oceli lze označit jako samokalitelné.  

Výhodami přímého kalení je technologická nenáročnost a relativně nízké náklady 

technologie pro praxi. Hlavní nevýhodou je vysoká hodnota vnitřního pnutí, zejména však po 

kalení do vody (následné deformace nebo dokonce praskání kalené součásti). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jednou ze speciálních metod je povrchové kalení. Hlavním důvodem použití tohoto 

kalení je získat vysokou tvrdost povrchu, a to při zachování houževnatosti jádra.  

Obr. 24 Obrázek znázorňující přímé kalení [11] 
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Vysokou tvrdostí na povrchu zajistíme i vyšší otěruvzdornost, čehož se používá při výrobě 

ozubených soukolí automobilů.  

Ohřev kaleného materiálu je třeba provést rychleji, nejlepší je schopnost materiálu 

odvádět teplo do jeho středu, proto se používají přímé ohřevy, nebo ohřevy plamenem. Mezi 

ohřívanou povrchovou vrstvou a jádrem výrobku vzniká tepelný spád, který je tím vyšší, čím 

rychlejší je ohřev. Kalicí teplota je vyšší než při ohřevu v peci, přesto zrno nehrubne z důvodu 

velmi krátké doby ohřevu. Ochlazením nadkritickou rychlostí vznikne martenzit jen v 

austenitizované povrchové vrstvě a jádro výrobku se nezakalí. Tím se dosáhne požadovaných 

vlastností zachování celistvosti materiálu tloušťka zakalené vrstvy se může pohybovat od 0,5 

až do 3 mm. Tvrdosti povrchově kalených součástí jsou obvykle vyšší jak u konvenčního 

kalení z důvodu absence zbytkového austenitu ve struktuře. Obvykle se povrchově kalí 

uhlíkové oceli, avšak u legovaných lze dosáhnout stejnou technologií větší hloubky pokalené 

struktury. 

3.4.2. Lomené kalení 

Lomené kalení je specifický druh nespojitého kalení s ochlazováním ve dvou 

prostředích. Vlastní zakalení proběhne obr. 25 v médiu těsně nad teplotu Ms, to v prostředí o 

nižší hodnotě odvodu tepla. Následně se materiál zakalí do média o vyšší hodnotě odvodu 

tepla do polymeru nebo oleje, v němž se výrobek chladí přes teplotu Ms, dříve než začne 

vznikat bainitická struktura.  

Výhodou lomeného kalení je dosažení nižší hodnoty vnitřního pnutí, než při klasickém 

konvenčním kalení a tento způsob lze využívat i u rozměrově vysoce složitých výrobků.  

   

Obr. 25 Obrázek znázorňující změnu 
rychlosti ochlazování při lomeném kalení. 
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3.4.3. Ternární kalení 

Tento specifický způsob kalení spočívá v prudkém ochlazení kalené součásti na teplotu 

vyšší než je Ms obr. 26 a následně výdrž po požadovanou dobu. K tomu lze použít roztavené 

soli. Při této prodlevě dojde k vyrovnání teplot ve středových vrstvách kalené součásti. Tato 

doba však nesmí přesáhnout bainitický nos pro teplotu bainit start. Před tímto kritickým 

místem se materiál z lázně vyjme a dochladí se pod teplotu Ms v jiném médiu, zabezpečujícím 

překročení martenzitické přeměny bezpečnou rychlostí. Finální struktura je charakterizována 

minimální hodnotou vnitřního pnutí. Je používána u výrobků velké tvarové složitosti 

z uhlíkových a nízkolegovaných součástí. 

3.5. Izotermické zušlechťování 

Stejně jako při termálním kalení se při izotermickém zušlechťování předmět rychle 

ochladí nad teplotu Ms obr. 26, přenese se z kalicí do termální lázně, kterou tvoří roztavené 

soli nebo slitiny kovů. Teplota termální lázně odpovídá teplotám v oblasti bainitické přeměny 

mezi bainitickým nosem a teplotou Ms (300 – 400°C). V lázni předmět setrvá až do ukončení 

bainitické přeměny, a poté následuje ochlazení na vzduchu. Izotermicky zušlechtěné 

předměty jsou minimálně namáhány teplotním a strukturním pnutím a zpravidla se dále 

nepopouštějí. Tento způsob tepelného zpracování je vhodný pro výrobky menších průřezů 

z nízkolegovaných ocelí.  

Obr. 26 Na obrázku jsou znázorněny příklady termálního 
kalení (3) a izotermického zušlechtění. (4). 
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3.6. Termomechanické zpracování 

Současné způsoby TMZ  

A, Tváření před přeměnou austenitu - Nízkoteplotní TMZ, vysokoteplotní TMZ 

B, Tváření během přeměny austenitu - „Izoforming“ 

C, Tváření pod přeměnou austenitu  - deformační stárnutí, tváření při nízkých teplotách. 

 

Nízkoteplotní TMZ (NTMZ) : 

Nízkoteplotní TMZ spočívá v austenitizaci a rychlém ochlazení do oblasti vysoké 

stálosti metastabilního austenitu. Tváří se vysokým stupněm deformace (ε nad 0,6), následné 

zakalení na martenzit. 

Po zakalení následuje z pravidla popuštění při nižších teplotách. Vyžadovaná vysoká 

stabilita metastabilního austenitu oceli Cr a Mo. Ara diagram průběhu NTMZ na obr. 27. 

 

 

 

 

 

 

Vysokoteplotní TMZ (VTMZ) : 

Po austenitizaci tváříme těsně nad Ar3 s následným zakalením a popuštěním. Důležité je, 

aby velká deformace a následné kalení proběhlo bez rekrystalizace austenitu. Vhodné 

pro oceli se zbrzděným průběhem rekrystalizace, ve srovnání s nízkoteplotním TMZ, jsou 

technologicky jednodušší menší deformační odpory. Ovšem neumožňuje takové zvýšení 

pevnosti jako NTMZ, zvyšuje plasticitu a únavovou odolnost. Ara diagram průběhu NTMZ 

na obr. 28. 

 

 

 

 
 

 

 

Obr. 27 Ara diagram průběhu NTMZ 

Obr. 28 Ara diagram průběhu VTMZ. 
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Tváření během přeměny austenitu „IZOFORMING“: 

Izoforming spočívá v austenitizaci a následném ochlazení na teplotu perlitické přeměny, 

kde začíná tváření probíhající během celé přeměny austenitu. Po jejím ukončení následuje 

ochlazení na vzduchu. Výsledná struktura je charakteristická vznikem jemných subzrn 

ve feritu a jemných globulí karbidu. Velikost deformace ε nad 0,6. Hlavním důvodem tohoto 

zpracování je zvýšení houževnatosti a snížení tranzitní teploty. Ara diagram průběhu 

IZOFORMINGU na obr. 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deformační stárnutí: 

Je to zpracování ocelí zušlechtěných nebo zpracovaných NZMZ. U těchto ocelí se dále 

tváří deformací ε = 0,02 pří teplotách, při kterých probíhá stárnutí, 150 až 200℃. Tímto 

procesem se zvýší pevnost na úkor plasticitě a vrubové houževnatosti. Obr. 30 Ara diagram 

průběhu TNT se vstupním materiálem po kalení obr. 30 a po NTMZ obr. 31. 

 

 

 

Obr. 29 Ara diagram průběhu IZOFORMINGU. 

 

Obr. 30 Ara diagram průběhu 

TNT se vstupním materiálem po 

zušlechtění. 

 

Obr. 31 Ara diagram průběhu TNT 

se vstupním materiálem po 

NTMZ. 
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Tváření při nízkých teplotách „TNT“: 

Vstupní materiál pro toto zpracování je ve stavu po kalení nebo po žíhání. Po kalení lze 

dosáhnout vysoké pevnosti až 3130 MPa. Nevýhodou tohoto zpracování je velká energetická 

náročnost na tvářecí síly. Ara diagram průběhu TNT  se vstupním materiálem po kalení je 

na obr. 32 a se vstupním materiálem po žíhání na obr. 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32 Ara diagram průběhu TNT se vstupním materiálem po kalení. 

 

Obr. 33 Ara diagram průběhu TNT se vstupním materiálem po 
žíhání. 
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3.7. Strukturní stavy kalících medií. 

Strukturní stav kalících médií můžeme hodnotit z dle více hledisek. Já jsem se v této 

práci zaměřil na média mající za běžných pokojových teplot formu roztoku.  

3.7.1. Oleje  

Druhy olejů užívané ke kalení:  

• Běžné kalící (minerální oleje s aditivy) 

• Vysokovýkonné (hluboce rafinované a správně aditivované) 

• Víceúčelové (vysoko výkonné – rafinované a aditivované) 

• Rychlé na drobotinu ze špatně prokalitelné oceli např. šrouby (lehké, 

vysokovýkonné)  

• Teplé oleje (těžké vysokovýkonné) 

• Vakuové oleje (hluboce rafinované či hydrokrakované a speciální aditiva) 

 

Teplota použití olejů je omezena výrobcem: 

• Nízká teplota - bude struktura nerovnoměrně zakalena, budou v materiálu veliká 

výsledná pnutí a při kalení bude také velký výnos oleje z kalící lázně.  

• Vysoká teplota - bude vznikat vyšší riziko splanutí lázně při kalení, při vyšších 

teplotách nám bude olejová lázně rychleji degradovat (stárnout), předpoklad 

vyšší dýmivosti a odpařování kalící lázně. 

 

Výhody na nevýhody oleje jako kalící lázně: 

• Poměrně výnosné vlastnosti při malé péči  

• Praktické zkušenosti (tradiční metoda) 

• Nízký stupeň degradace 

• Některé typy mají téměř neomezenou životnost 

• Poměrně výhodné kalící křivky 

• Biologická rozložitelnost je poměrně nízká 

• Oleje vyžadují praní  

• Omezená možnost měnit kalící křivku 

• Při kalení v olejích je znatelné působení parní fáze 



30 
 

Při kontrole kalící lázně se využívají tyto kontroly: 

• Kalící křivku  

• Obsah vody (metoda Karl –Fischer)  

• Bod vzplanutí 

• IR spektroskopie 

• Mechanické nečistoty  

• Pomocné proměnné hodnoty (viskozita, hustota atd.)  

3.7.2. Voda 

 Voda je nestarší kalící prostředí. Ochlazování však neprobíhá plynule. Po ponoření 

součásti ohřáté na teplotu kalení se kolem ní vytvoří parní polštář, který nevhodným 

způsobem zpomaluje ochlazovací účinek. Po ochlazení na teplotu asi 400℃ se parní polštář 

odtrhává, v tu chvíli nastává intenzivnější ochlazování prudkým varem vody. Následně 

přechodem do třetího ochlazovacího stádia ochlazovací rychlost opět klesá. Nejvyšší 

ochlazovací schopnost za použití čisté vody bude mít vodní sprcha. Ochlazovací schopnost 

vody je základní veličina pro porovnání faktu různých ochlazovacích schopností médií, to 

v případě je-li její teplota 20℃ obr. 34 [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voda neboli vodní sprcha je často používaná u kalení povrchového, kdy se součást 

rychle ohřeje na kalící teploty. Následuje vodní sprcha. To zapříčiní ohřátí pouze úzkého pásu 

kaleného povrchu, který se ihned ochladí. Tímto způsobem lze kalit jak rovné ploché, tak 

tělesa rotační. Hloubka zakalené vrstvy lze řídit jen v úzkých mezích rychlosti posuvu a 

intenzity ohřevu [9]. 

Obr.34 Graf průběhu ochlazování ve středu vzorku ∅ 10 
kalených z teploty 850 ℃ do různých prostředí. [9] 
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3.7.3. Polymer 

Polymerní kalící medium je charakterizováno třemi stádii ochlazování, jak je 

znázorněno na obr. 35. Úvodní parní polštář je charakteristický nestejnoměrnou a poměrně 

malou rychlostí přestupu tepla, a to z důvodu parního obalu kaleného materiálu. Druhou fázi 

značí prudký narůst ochlazovací rychlosti (intenzita ochlazování) až k jejímu maximu. Ve 

třetí fázi se objevuje přestup tepla pomocí konvekce. V těchto místech dochází 

k martenzitické transformaci, což je výhodné z hlediska vnitřního pnutí, které je při použití 

tohoto média poměrně malé. V roztoku polymeru dochází k pokrytí povrchu součásti tenkou 

vrstvou. Tenká vrstva polymeru zabraňuje odtrhávání parního polštáře od povrchu kalené 

součásti. To výrazně snižuje rychlost ochlazování ve srovnání s vodou. Stejný mechanismus 

probíhá také v oblasti varu, během které se zpomaluje var, a tím i odvod tepla a rychlost 

ochlazování. S rostoucí koncentrací se intenzita tohoto jevu zvyšuje. Proto se s koncentrací 

polymeru ochlazovací rychlost ochlazování ve všech fázích snižuje, [19] [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 35 Tři fáze kalení v roztocích polymeru [9] 
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Výhody a nevýhody nahrazení olejů polymerem pro tepelné zpracování [19],[9]  

Výhody: 

• Polymer není hořlavý  

• Snižuje se riziko kontaminace životního prostředí při uniku kalícího media 

• Nevzniká olejová pára, kouř ani saze při kalení. 

• Lze řídit ochlazovací schopnosti polymeru v závislosti na koncentraci polymeru 
ve vodě  

• Na povrchu nevzniká vrstva přepáleného oleje – karbon, způsobující kouřivost 
při popouštění 

• Ekonomičtější provoz i pořizovací cena kalící lázně  
 

Nevýhody: 

• Kalící lázeň na bázi polymeru je náročnější na kontrolu.  

• Vodní roztoky polymeru nejsou vhodné pro uzavřené kalící lázně.  

• Je nutno počítat s vyšší deformací součásti ve srovnání s olejem. Deformace je však 
výrazně menší než při kalení do vody. S rostoucí nutností součásti tato nevýhoda 
ztrácí na významu.  

• Živnost lázně je závislá na udržování čistoty lázně 
 
 

Příprava kalící lázně: 

Kalící roztok polymeru se připravuje z čisté pitné vody o tvrdosti nepřesahující 20°dH  

nebo z vody demineralizované. Zásadně by se neměla používat voda studniční obsahující 

látky, které by mohl vést k významnému zkrácení životnosti roztoku. Úspora nákladu na vodu 

neodpovídá v žádném případě rizikům spojeným s použitím nevhodné vody [19].    

 

Kontrola kalící lázně: 

• Kontrola koncentrace se provádí u všech polymerů nahrazujících oleje.  
• To může být provedeno v laboratorních podmínkách viskozimetrem nebo 

v provozních podmínkách výtokovým kelímkem. 

• Je doporučeno provádět také kontrolu hodnoty pH pomocí indikátorového papírku  

• Kontrola obsahu bakterií, a to zejména při nízkých koncentracích. 

• Kontrola ochlazovací schopnosti představuje nejširší pohled na úroveň degradace 
polymeru [19].   
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Životnost kalící lázně: 

Polymerní lázeň dosahuje při správném použití a péči dlouhodobé životnosti, která je 

analogická jako vysokovýkonné oleje. Dobře ošetřená lázeň má výdrž až 10 let špatně 

ošetřená je schopna zdefraudovat během několikátí týdnu. Nejdůležitějším parametrem je 

udržovat lázeň v čistotě. Jakékoliv znečištění snižuje významným způsobem životnost lázně. 

V případně znečištění bakteriemi je možnost přidat bakteriocidy. Na životnost lázně má 

největší vliv její čistota, jak fyzikální tak bakteriální. Vznik bakteriálních nečistot je spojen 

s faktem, že pokud je lázeň v nečinnosti, úroveň bakteriálního znečištění se zvyšuje. 

Při pokrytí lázně olejovou vrstvou nemísitelné kapaliny, která zabraňuje oxidaci, je její 

degradace taktéž výrazným způsobem ovlivněná. Doplňováním lázně pro získání 

rovnoměrných ochlazovacích schopností je obnovována taktéž protikorozní vlastnosti 

polymeru, což je výhodné z hlediska degradace kalící vany. Při kalení z příliš vysokých teplot 

dochází ke spalování polymeru, což značí zápach vznikající při kalení. Úvodní projev 

degradability polymeru je vznik pěny na povrchu kalící lázně [19].    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důvod nepoužití doporučené literatury : 

Doporučenou literaturu pro vypracování mé diplomové práce týkající se 

mikrolegovaných ocelí jsem nepoužil. Důvodem bylo to, že má práce pojednává o oceli 

25CrMoS4, která se svým složením řadí mezi oceli nízkolegované.  
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4. Rozbor navrženého termomechanického zpracování výkovku  

4.1. Popis experimentu provedeného v provozu Kovárny VIVA, a.s.  

4.1.1. Ohřev 

Ohřev polotovaru o průměru ∅	50	mm a délce 150 mm z oceli 25 CrMo(S)4 probíhá 

v induktoru, kde je polotovar ohřátý na kovací teplotu, která činí 1250 ℃ ± 30 ℃. Následně, 

před transportem k lisu, je tříděn dle optimální teploty na přehřáté a nedohřáté kusy. Ohřev je 

přizpůsoben ∅ materiálu tak, aby byl zabezpečen optimální gradient teplot ze středových 

oblastí k povrchu materiálu. 

4.1.2. Popis tvářecích operací 

Tvářecí postup u tohoto výkovku je specifický hned několika technologickými 

zvláštnostmi, které tento výkovek činí výjimečným ve smyslu zpracování materiálu. 

Vytvoření poměrně složitého tvaru výkovku se skládá z  6 kovářských operací na dvou 

klikových lisech (výrobce SMERAL), kovacím lisu LMZ 1600 obr. 36 a na ostřihovacím lisu 

LDO 315, obr. 36. Vlastní vykování výkovku probíhá na prvním z lisů, kde proběhnou dvě 

základní pěchovací operace, pěchování výškové s poměrně malou deformací a následuje 

deformace naplocho, která zabezpečuje odstranění většiny okují. Třetí operací v pořadí je 

předkovací operace a ta už je s poměrně velkou deformací. U této operace je již znatelný 

jazýček, který je ve svislé ose k tělu výkovku. V dokovací dutině dochází k přesnému toku 

materiálu do dané konstrukční pozice připravené na finální operace. Stupeň prokování 

výkovku se přibližuje skutečnou (logaritmickou) deformací 2,5. Pátou operací je ostřih na 

sdruženém ostřihovadle, které díky přítlačné části s plynovými pružinami zabezpečí 

minimální deformace výkovku v oblasti výronku obr. 38. Poslední operací z řady je ohýbání 

jazýčku do konečného tvaru, kterého nelze dosáhnout předchozími operacemi obr. 39. Po 

ohybu je sledován rozměr mezi tělem výkovku a jazýčkem, jelikož musí být zabezpečeno 

přesné a komfortní usazení třmenu při montáži nápravy obr. 39. Pro představu teplotních 

gradientů, při samotných kovacích operacích, je provedeno měření teplot mezi jednotlivými 

operacemi pomocí optického jednopásmového pyrometru, obr. 40 při nastavené emisivitě 

ε  = 0,95. 
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Teplota ℃ / výkovek 1. t 3. 4. 5. 
Před 1. pěchovací operací 1106 1108 1141 1154 1118 
Před 2. pěchovací operací 1133 1105 1128 1105 1158 
Před předkovací dutinou 1087 1080 1074 1092 1088 
Před dokovací dutinou 1074 1058 1063 1086 1042 

Obr. 36 Uspořádání kovárny 

Obr. 37 Umístění sdruženého 
ostřihovadla a ohýbačky jazýčku na 
kovací lince  

Obr. 38 Dutina sdruženého ostřihu 

Obr. 40 Použitý pyrometr 

Obr. 39 Využití výkovku v praxi 
odůvodňuje požadavky a jeho 
rozměrovou přesnost 

 

Obr. 41 použitá kalící nádoba s kalícím 
mediem 

Tabulka 11 Teploty mezi kovacími operami. 
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4.1.3. Kalení 

Po dokování výkovku byl pomocí sdruženého ostřihu ohnut jazýček do patřičné polohy. 

Obsluha výkovek vyjmula z lisu a kladla na dopravník. Zde jsme čekali na příslušnou teplotu, 

která se pohybovala kolem 1030 ℃.		 eplota byla sledována pomocí jednopásmového 

pyrometru při nastavené emisivitě ε = 0,95. Následně byl vzorek zakalen v předem 

přichystané lázni. Polymer jsme lázeň namíchali na koncentrace 15, 16, 18 a 20 [%]. U lázně 

byla při kalení taktéž důsledně kontrolována teplota kalícího média. Kalení v polymerních 

médiích vyžaduje cirkulaci, kterou jsme se pokusili nahradit pohybem kusu v lázni. Následně 

jsme z časových důvodů do jednotlivých koncentrací kalili pouze po dvou kusech výkovku. 

Z kalícího média byl odebrán vzorek pro určení jeho přesných vlastností (kinematická 

viskozita, ochlazovací křivka). Bakteriální kontrola a kontrola pH nebyla neprováděna 

z důvodu čerstvě namíchaného polymeru. Pro experiment byl použit polymer určený pro 

objemové kalení FEROQUENCH 2000. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny hodnoty 

záznamu pokusu pro jednotlivé koncentrace, v závorkách jsou v tabulce uvedena skutečná 

média. Pří míchaní koncentrací jsme postupovali od nejnižší koncentrace přimícháváním 

polymeru pro dosažení vyšších koncentrací. V tabulce 12 jsou zaznamenány parametry 

pokusu. 

 

Koncentrace 

polymeru v [%] 

Čas 

[min] 

Teplota materiálu 

° C 

Teplota polymeru 

start kalení ° C 

Teplota polymeru 

konec kalení ° C 

15(15,3) 6 1030 43,5 50 

15(15,3) 6 1030 45 50,5 

16(16,8) 6 1030 44 51 

16(16,8) 6 1030 43,3 49 

18(17,7) 6 1030 42,2 48,5 

18(17,7) 6 1020 40 47,7 

20(20,2) 6 1030 40,2 47,6 

20(20,2) 6 1030 42,4 47,8 

 

 

Tabulka 12 Parametry procesu kalení (Kovárna VIVA, a.s.) 
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4.2. Následné zpracování vzorků výkovků 

Výkovek byl popouštěn společně s výkovky ze standardního procesu a to při teplotě 540 

po dobu 3,5 hodiny.  Pro proces popouštění byla využita průběžná linka obr. 42.   

4.3. Provedené kontroly. 

     Kontroly byly provedeny metodami standardně používanými v Kovárně VIVA, a.s. 

4.3.1. Kontrola povrchových vad 

Kontrola povrchových vad byla provedena magnetickou práškovou metodou. 

Po otryskání ocelovými kuličkami malého průměru, (tento proces je prováděn pro odstranění 

okují vzniklých při průchodu výkovku procesem) je následně provedena kontrola povrchu 

výkovku. Provedená kontrola neodhalila žádné vady v místech určených pro kontrolu. 

Nedošlo k vadám způsobeným kovářskými operacemi a nedošlo ani k žádným kalícím vadám, 

a to u všech použitých koncentrací kalícího média. Deformace uskutečněná jako poslední 

(ohnutí jazýčku), vytváří místo s koncentrací tahového napětí, které je nejčastější příčinou 

iniciace povrchových trhlin. Na obr. 43 je výkovek při kontrole. 

 

 

 

 

                                                

Obr. 42 Průběžná linka [15] 

Obr. 43 Výkovek při kontrole povrchových vad. 
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4.3.2. Kontrola viskozity 

Ke kontrole viskozity jsme použili laboratorní viskozimetr obr. 44, pipetovací balonek 

obr. 45, temperanční lázeň, stopky, kapalinový teploměr obr. 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Pro ověření viskozity byl použit Ubbelohdeho kapilární viskozimetr, pomocí kterého 

byla stanovena viskozita použitého kalícího média. Pomocí viskozity stanovené výrobcem pro 

100% roztok polymeru byla dopočtena viskozita použitého média [19].  Naměřené hodnoty se 

od požadovaných hodnot lišily. Při kalení taktéž docházelo k odpařování vody z polymerní 

lázně, což značně ovlivnilo její koncentraci. Pro optimalizaci podmínek bychom museli 

kontrolu koncentrace polymeru provádět po každém odkaleném kusu. Korigování 

koncentrace pro naše experimentální měření bylo vyloučeno pro nerealizovatelnost na místě.   

Viskozity podložené výpočtem jsou uvedeny v tabulce 13. 

 

Požadovaná hodnota 
+/- 1% 

Skutečná hodnota 
koncentrace 

15% 15,3% 
16% 16,8% 
18% 17,7% 
20% 20,2% 

Obr. 44 Ubbelohdeho 
laboratorní viskozimetr 
[19] 

Obr. 45 Pipetový 
balonek [19] 

Obr. 46 Příklad použitého 
laboratorního kapalinového 
teploměru [19]    
 

Tabulka 13 Tabulka s hodnotami požadovanými a skutečnými použitými pro experiment.  
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4.3.3. Určení kalící křivky polymerních médií  

Postup určení stanovení kalících křivek polymerních médií obr. 47 byl proveden 

v laboratoři Kovárny VIVA, a.s., se kterou jsem spolupracoval na experimentu. Měření bylo 

provedeno pod dohledem pracovníka laboratoře a bylo opakováno pro všechny použité 

koncentrace, ve kterých byly výkovky kaleny. Bylo tak činěno z důvodu ujasnění představ 

o maximální ochlazovací schopnosti námi použitých koncentrací kalícího média. Níže 

uvedené křivky by bylo možno zanést do ARA diagramu použité oceli a pomocí programu 

predikovat strukturu. To však za předpokladu kalení z teplot alespoň přibližně stejných na 

jakých zařízení Smartquench začíná se sběrem dat. 

Potřebné vybavení pro pokus:  

- Měřící sonda se data logerem pro sběr dat.  
- Odběrová nádoba pro vzorky kalícího média. 
- Vzorkovací pec pro ohřev sondy.  
- Měřicí nádoba pro polymerní media opatřena mechanizmem vyvolávajícím proudění. 
- Temperační lázeň. 

Postup určení křivky:  

1. Do temperanční lázně umístíme nádobu s odebraným vzorkem kalícího média to po 
dobu dostatečně dlouhou, aby se vzorek kalícího média ohřál na požadovanou teplotu 
40±2℃. 

2. Sondu umístíme do vyhřívací pece pro zahřátí na požadovanou teplotu.  
3. Nedaleko pece si připravíme měřící nádobu, kterou naplníme kalící lázní zahřátou na 

požadovanou teplotu 40±2℃ a uvedeme v chod proudící zařízení a regulátor otáček na 
úroveň 5. 

4. Vyčkáme nahřátí sondy na teplotu 870℃ ±5℃	 a v tu chvíli vyjmeme sondu 
ze vzorkovací pece a vložíme ji do měřící nádoby.  

5. Ve chvíli ochlazení sondy pod 850℃ začíná sběr dat z termočlánku umístěného 
v sondě. 

6. Po ochlazení sondy na zadanou teplotu konce testu, se uloží test do data logeru, ze 
kterého se později exportují do počítače. 
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Vlastností FEROQ15,3 FEROQ 16,8 FEROQ 17,7 FEROQ 20,2 
Max. ochlazovací 
rychlost [℃/ ] 

84,39 82,28 76,93 71,32 

Teplota vrcholu 
ochlazovací 
rychlosti[℃] 

638,73 609,02 590,44 579,05 

Teplota odtržení 
parního polštáře[℃] 

756,3 750,63 719,47 690,39 

Tabulka 14 Naměřené hodnoty polymeru při koncentracích použitých pro experiment 
Kovárny VIVA, a.s. 

Obr. 47 Kalící křivky polymeru naměřené v laboratoři Kovárny VIVA, a.s..   

 

Z průběhu naměřených ochlazovacích křivek pro jednotlivé koncentrace kalícího média 
vyplývá následující: 

• Při koncentracích kalícího média 15,3 a 16,8 % došlo k narušení parního polštáře 
již při teplotách okolo 750 °C. 

• Při koncentracích kalícího média 17,7 a 20,2 % byl parní polštář narušen až při 
teplotách okolo 700 °C. 

• V oblasti nižších teplot (od 550 °C) jsou průběhy všech čtyř naměřených kalících 
křivek takřka shodné. 

• Celkově lze pozorovat pouze zanedbatelné odchylky průběhu jednotlivých 
ochlazovacích křivek při změnách koncentrace použitého polymeru do 3 %. 
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4.4. Dělení výkovku pro následující testování 
 

Výkovek byl dělen přímo ve firemní laboratoři na zařízení STRUERS LABOTOM-3 

Obr. 48. Aby bylo umožněno odnést si výřezy k následujícímu postupu experimentu 

(mikrostruktura, materiál testing), bylo nutné schválení exportu testovaného materiálu 

zástupcem Kovárny VIVA, a.s.  Po odřezání jazýčku byl výkovek nadělen do takového tvaru 

a na takovou velikost, jaké firma pro export umožnila. Identické zařízení na dělení bylo 

použito taktéž ve školní laboratoři k dalšímu dělení v osách, ve kterých bylo cílem studium 

struktury a mechanických vlastností. Na obr. 49 je nadělený výřez zkoumaného výkovku 

připravený pro další zpracování. Na obr. 50 je schematicky vyznačen červenou barvou výřez 

z výkovku, který jsme podrobili zkoumání.   

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 50 Ilustrační schéma výkovku s červeně vyznačenou 
odebranou částí, kterou jsem podrobil zkoumání.  

Obr. 48 Pila Struers-labotom 3 

Obr. 49 Příklad výřezu 
z výkovku 
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4.5. Příprava vzorků 

Příprava vzorků byla prováděna ve dvou oddělených fázích. 

 

4.5.1. Příprava v Kovárně VIVA, a.s. 

Vzorky, které byly zhotoveny v Kovárně VIVA, a.s. obsahovaly po 4 kusech „jazýčky“ 

vždy pro všechny koncentrace, a to nepopuštěných a popuštěných výkovků. Všechny jsem 

připravil ve firmě pro zhotovení snímku struktury. Nejprve jsem vzorky zalisoval obr. 53 do 

hmoty „Mullti Fast Green“ pomocí zařízení Struers obr. 52 a následně vybrousil na 

automatickém zařízení obr. 51. Vzorky jsem převezl do školní laboratoře, kde byly přeleštěny 

a naleptány „Nitalem“ pro znázornění struktury materiálu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 52 Lis pro zalisování vzorku 

Obr. 53 Příklad zhotoveného vzorku v laboratoři 
Kovárny VIVA, a.s. 

Obr. 51 Automatické brusné zařízení     
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4.5.2. Příprava vzorků v laboratořích VŠB-TUO.  

Nadělené vzorky „výřezů pro měření tvrdosti“ jsem dle návodu umístil do forem a zalil 

pryskyřicí Duro Cit Powder „na chladno“ namíchanou s tvrdidlem obr. 54. Vzorky jsem 

orientoval tak, aby bylo usnadněno následné měření tvrdostí. Chemickou reakcí vytvrzená 

pryskyřice poskytuje dostatečné pevnostní vlastnosti pro následné měření.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po vytvrzení jsem vzorky postupně přebrousil, a to až do jemnosti papíru 800. Tento 

úkon jsem prováděl na zařízení VŠB-TUO Metasinex, které nebylo automatizováno obr. 55. 

Na stejném zařízení jsem po měření tvrdostí vzorky dobrušoval až na drsnost 2500. Následně 

jsem je hladil na plátnové hladičce až do optimalizace vzorku pro naleptání a následné 

nafocení mikrostrukturních metalografických struktur.   

 

Obr. 54 Zastudena připravované vzorky výkovku s chemicky 
vytvrditelnou pryskyřicí.  

Obr. 55 Brusné zařízení Metasinex (VŠB-TUO), na kterém jsem prováděl 
metalografické výbrusy 
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Obr. 57 Schéma s vyznačením osy, na které jsem prováděl měření 
tvrdosti. 

4.6. Provedené zkoušky na výkovcích, měření tvrdosti dle Vickerse HV30 

Na výkovcích jsem provedl zkoušky tvrdosti, v laboratořích VŠB-TUO, a to na stroji 

EMCO, test M1C Tvrdost podle Vickerse. Do materiálu se vtlačuje pod zatížením silou F 

(působí kolmo na povrch vzorku) diamantový pravidelný čtyřboký jehlan o daném 

vrcholovém úhlu 136° obr. 56. Následně se změří střední délka u obou úhlopříček vtisku. 

Zkušební zatěžující síla je v rozsahu od 10 do 1000 N. Doba zatížení se volí od 10 do 180 

s. Pro běžné zkušební zatížení 300 N a dobu od 10 do 15 s se používá označení HV30. 

  

 

 

 

 

 

Tvrdost je určena poměrem vtlačovací síly F a povrchu vtisku. Metodu lze použít pro 

všechny tvrdosti a pokud pomineme nehomogenity zkoušeného materiálu, tak je minimálně 

závislá na zkušebním zatížení. Tvrdost byla měřena na výřezu z výkovku pod jazýčkem 

přibližně 2-3 mm pod jeho patou, jak je viditelné na ilustračním znázornění obr. 58. Vpichy 

byly prováděny na odvrácenou stranu od jazýčku. Na červeně vyznačeném výřezu obr. 58 je 

modře znázorněná osa, na které bylo provedeno měření. Tvrdosti byly u všech výkovků 

měřeny ve stejné oblasti. Začínal jsem 1,5mm od hrany, která je na obr. 57 označena šipkou, 

abych se vyhnul oduhličení a to ze strany, na které byl již dříve vytvořen jazýček a následně 

jsem postupoval po 2 milimetrech. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 56 Schéma hrotu pro měření tvrdosti podle 
Vickerse s příkladem měření vpichu.  
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Postup práce na tvrdoměru (EMCO Test M1C 010): 

Po spuštění tvrdoměru a spuštení softveru pro jeho ovládání, byl  vzorek umístěn na 

mikrometrický stůl, který je součástí tvrdoměru. Program ovládající mikrometr jsem využil 

k sledování povrchu při aretaci. Tím jsem docílil hrubého zaostření povrchu materiálu. 

Jemné zaostření bylo nutno provést již v sowtveru ovládajícím mikrometr. Po detailním 

zaostření jsem přešel k vlastnímu testu. Vzorek jsem nechal zatěžovat nastavenou silou 

300 N po předem určenou dobu. Po spuštení zatěžování vše probíhalo automaticky. 

Vyhodnocení vpichu jsem provedl po každém z jednotlivých vpichů. Nejprve jsem zaostřil 

povrch vzorku tak, abych docílil nejlépe možného označení krajních poloh vtištěného 

jehlanu. Po ohraničení krajních bodů softwer sám přepočetl tvrdost materiálu a vložil jej do 

tabulky. Při posouvání mikrometrického stolu  musíme dbát na fakt souběžnosti os posuvu a 

os, ve kterých chceme měření provádět na obr. 58 je autentická fotografie umístění 

tvrdoměru a počítače ovládajícího tvrdoměr. 

 

Naměřené údaje jsme importovali do tabulky a následně pomocí normy ISO 

18265:2003 převedli na mez pevnosti, která nám standardně poskytne výsledek z tahové 

zkoušky. Zkouška tvrdosti je typem materiálového zkoušení s omezenou destrukcí 

zkušebního tělesa, která posykuje informace o mechanických vlastnostech materiálu 

v relativně krátkém časovém horizontu. V praxi se často vyžaduje využití výsledku tvrdosti 

k vyvození závěru o mezi pevnosti v tahu u shodného materiálu, za předpokladu přílišně 

kombinovatelnosti tvaru materiálu pro zhotovení zkoušky nebo velikosti nedosahujících 

rozměrů zkušebního tělesa.     

Obr. 58 Použitý tvrdoměr Emco test 
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5. Rozbor výsledků termomechanického zpracování.  

Výkovky byly zpracovávány různými postupy, níže jsou uvedeny jejich charakteristiky 

s rozborem výchozích výkovků. 

5.1. Rozbor zpracování výkovku konvenčním procesem tepelného 
zpracování: 

 
Výkovek je po všech kovářských operacích vložen na dopravníku, kde je ochlazen 

prudkým proudem vzduchu. Dále chladne na dopravníku a v bednách, do kterých padá. 

Následuje zušlechťování výkovků. Výkovek je opětovně austenitizován na kalící teplotu 

870±10℃.		Z této teploty je kalen do polymeru. Popuštění probíhá při teplotě 540 ℃  a doba 

popuštění výkovku je 3,5 hodiny konvenčně zpracované dle tavby.  

Výkovek jsem následně dělil stejným způsobem jako výkovky z experimentálního 

pokusu provedeného v provozu  Kovárny VIVA, a.s. Metalografické snímky byly pořizovány 

z přibližně stejných oblastí pro srovnatelnost získaných výsledků. 

 

 

Vzdálenost 
od čela 

s jazýčkem 
[mm] HV30 Rm[MPa] 

1,5 308 995 

3,5 319 1030 

5,5 313 1012 

7,5 310 995 

9,5 310 995 

11,5 311 995 

13,5 314 1012 

15,5 315 1012 

17,5 313 1012 

19,5 311 995 

 
 

 

 

 

 

Obr. 59 Struktura výkovku naleptaná 
pro určení podílu strukturních složek 

Ve struktuře jsou patrny složky bainitu, jemného 

martenzitu. Martenzit je poměrně hrubý a je zde 

taktéž zřetelný zbytkový austenit. Ve struktuře 

naleptané pro velikost austenitického zrna jsou 

viditelné pásy segregací, C. 

Velikost austenitického zrna se pohybuje kolem 

hodnoty G≈7-8. 

Obr. 60 Mikrostruktura naleptaná 
pro stanovení velikosti zrna. 

Tab. 15 Tvrdost a pevnost 
konvenčního procesu 
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5.2. Rozbor výsledků z výkovků experimentem Kovárny VIVA, a.s.  
 

 Následně je popsány metalografie se stanovením velikosti austenitického zrna, tvrdosti 

a pevnosti. Výsledky jsou zpracovány do celků, které jsou stupňovány dle koncentrací 

chladícího media. Vyhodnocení experimentů je uvedeno až v závěrečné části. Velikost zrna 

byla počítaná dle normy ČSN EN ISO 643. Postupoval jsem porovnávací metodou dle 

normových zobrazení převzatým z EN ASTM E112 a následně jsem průměrnou velikost zrna 

porovnával s tabulkovými hodnotami. 
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5.2.1. Koncentrace 15%, (15,3 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na nepopuštěné struktuře výkovku kaleného při koncentraci 15%, (15,3)% je viditelné pouze 

laťky martenzitu se stopami zbytkového austenitu. Na popuštěné struktuře je vidět kromě 

latěk martenzitu a zbytku austenitu také bainit, jemné stopy feritu a zbytkového austenitu. 

Velikost původního austenitického zrna se pohybovala kolem hodnoty G≈5. 

Vzdálenost 
od čela 

s jazýčkem 
[mm]     HV30 Rm [MPa] 

1,5 316 1012 

3,5 320 1030 

5,5 328 1060 

7,5 325 1045 

9,5 321 1030 

11,5 323 1045 

13,5 314 1012 

15,5 315 1012 

17,5 307 995 

19,5 310 995 

Obr. 63 Struktura výkovku naleptaná pro 
velikost austenitického zrna kaleného při 
koncentraci 15 %, (15,3 %) 

Obr. 61 Struktura výkovku naleptaná 
pro určení podílu strukturních složek 
kaleného při koncentraci 15%, (15,3%) 

Obr. 62 Struktura nepopuštěného výkovku 
kaleného při koncentraci 15 %, (15,3%) 

Tabulka 16 Tvrdost a pevnost 
experiment Kovárny VIVA a.s. při 
koncentraci 15 % (15,3%) 
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5.2.2. Koncentrace 16 %, (16,8 %) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na struktuře výkovku kaleného do koncentrace polymeru 16 %, (16,8%) nejsou patrny žádné 

rozdíly při porovnání z 15 %, (15,3 %) ve strukturním složení materiálu a to jak na 

popuštěném, tak nepopuštěném kuse. Velikost původního austenitického zrna se pohybovala 

opět kolem hodnoty G≈5. 

 

Vzdálenost 
od čela 

s jazýčkem 
[mm] HV30 Rm[MPa] 

1,5 336 1075 

3,5 337 1090 

5,5 340 1090 

7,5 338 1090 

9,5 340 1090 

11,5 337 1075 

13,5 336 1075 

15,5 338 1090 

17,5 336 1075 

19,5 339 1090 

Obr. 66 Struktura výkovku naleptaná pro 
velikost austenitického zrna kaleného při 
koncentraci 16%, (16,8%). 

 

Obr. 64 Struktura nepopuštěného 
výkovku kaleného při koncentraci 
16%, (16,8%) 

Obr. 65 Struktura výkovku naleptaná 
pro určení podílu strukturních složek 
kaleného při koncentraci 16%, (16,8%) 

 Tabulka 17 Tvrdost a pevnost 
experiment Kovárny VIVA a.s. 
při koncentraci 16 % (16,8%) 
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5.2.3. Koncentrace 18 %, (18,7%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Struktura nepopuštěného výkovku je tvořena lamely martenzitu a stopami zbytkového 

austenitu. Na popuštěné struktuře jsou viditelné kromě latěk martenzitu a zbytkového 

austenitu, také bainit, zbytkový austenitu a stopy feritu. Velikost původního austenitického 

zrna byla na úrovni hodnoty G≈6. Rozdíl oproti 15% a 16% byl způsoben pozdějším 

odtržením parního polštáře. 

Vzdálenost 
od čela 

s jazýčkem 
[mm] HV30 Rm[MPa] 

1,5 335 1075 

3,5 337 1090 

5,5 331 1060 

7,5 330 1060 

9,5 328 1060 

11,5 314 1012 

13,5 321 1030 

15,5 317 1012 

17,5 314 1012 

19,5 310 995 

Obr. 68 Struktura výkovku, naleptaná 
pro určení podílu strukturních složek, 
kaleného při koncentraci 18 % 
(18,7%) 

 

Obr. 67 Struktura nepopuštěného 
výkovku, kaleného při koncentraci  
18 %, (18,7%) 

Obr. 69 Struktura výkovku, naleptaná 
pro velikost austenitického zrna, 
kaleného při koncentraci 18 % (18,7%) 

Tabulka. 18 Tvrdost a pevnost 
experiment Kovárny VIVA a.s. při 
koncentraci 18 % (18,7%) 
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5.2.4. Koncentrace 20%, (20,2%) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na nepopuštěné struktuře jsou viditelné pouze laťky martenzitu se stopami zbytkového 

austenitu. Na popuštěné struktuře je viditelný kromě latěk martenzitu a zbytku austenitu dolní 

bainit, stopy feritu a zbytkového austenitu. Velikost původního austenitického zrna se 

pohybuje kolem hodnoty G≈6. 

Vzdálenost 
od čela 

s jazýčkem 
[mm] HV30 Rm[MPa] 

1,5 332 1060 

3,5 342 1115 

5,5 325 1045 

7,5 329 1060 

9,5 323 1045 

11,5 343 1115 

13,5 335 1075 

15,5 332 1060 

17,5 330 1060 

19,5 312 1012 

Obr. 71 Struktura nepopuštěného 
výkovku kaleného při koncentraci  
20%, (20,2%) 

Obr. 70 Struktura výkovku naleptaná 
pro určení podílu strukturních složek. 
Kalení při koncentraci  20% (20,2%) 

 

Obr. 72 Struktura výkovku naleptaná 
pro velikost austenitického zrna 
kaleného při koncentraci  20 % (20,2%) 

. 

Tabulka 19 Tvrdost a pevnost 
experiment Kovárny VIVA a.s. 
při koncentraci 20 % (20,2%) 
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5.3. Návrh na úpravu termomechanického zpracování výkovku. 

Připravovaný návrh úpravy termomechanického zpracování výkovku byl vzhledem 

k četnosti kovářských operací a poměrně dlouhé časové prodlevě po poslední deformaci 

značně omezen. U zápustkového výkovku nedochází díky tvarové složitosti k relativně 

rovnoměrnému rozložení deformace materiálu po průřezu, jak je tomu například u válcování, 

ale dochází ke vzniku značných rozdílů ve velikosti deformace v různých částech 

zkoumaného výkovku. Já jsem však byl při pokusu značně limitován tvářecí silou stroje a 

velikostí vzorků viz. Kapitola 5.3.1, proto jsem pro ověření návrhu zvolil 3 různé stupně 

deformace tabulka 20. 

Jedinými technologickými parametry, které bylo možno u daného procesu změnit, byla 

kalící teplota a koncentrace kalícího média. Kalící teplotu jsem volil v rozmezí teplot 

doporučených pro danou ocel. Mnou navržená teplota má několik výhod. První výhodou je 

menší náchylnost ke vzniku kalících trhlin, což umožňuje použití nižší koncentrace 

ochlazovacího média. Další výhodou nižších kalících teplot je částečné vyloučení lokálního 

přehřívání lázně a pozdější tepelná degradace kalícího média. V neposlední řadě je to 

ekonomický faktor, vyjádřený nižším množstvím tepla, které je nutné z lázně odvést tabulka 

20. Koncentraci kalícího média jsem na základě zjištěných ochlazovacích křivek zvolil nižší 

tabulka 20, což s sebou nese výhodu nižšího množství média vyneseného z lázně na kalených 

výkovcích. Pro větší přehlednost uvádím křivku teplotního cyklu upraveného postupu obr. 73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 73 Návrh upraveného teplotního cyklu 
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Rovnice pro přibližný výpočet odevzdání tepla výkovkem kalícímu médiu. 

= ∗ ∗(t0 - t1) 

m…. hmotnost výkovku [m = 3,4kg] 

c…. měrná tepelná kapacita oceli [c = 450 Jkg-1K-1] 

t0…. teplota kaleného výkovku ℃ 

t1…. teplota po ukončení kalení v lázni	℃ 

 

 

. 

Použitá 

deformace [-] 

Kalící teplota 

[°C] 

Použitá 

koncentrace 

kalícího média [%] 

0,76 840 10 

1,32 840 10 

1,6 840 10 

Počáteční kalící 

teplota t0 ℃  

Konečná teplota t1 

℃  

Teplo přivedené do 

kalící lázně Q [kJ] 

1030 40 1 514  

840-880 40 1 224 - 1 285  

Tabulka 21 Vypočet množství tepla předaného polymeru při kalení 

Tabulka 20 Navržené parametry zpracování upraveného postupu 
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5.3.1. Ověření navrženého postupu zpracování výkovku. 
 

Ověření upraveného procesu zpracování jsem provedl na materiálu stejného označení 

jako materiál použitý na výkovky. Tento materiál mi bylo umožněno si odnést z Kovárny 

VIVA, a.s. Vstupní materiál o rozměrech ∅ 50 mm a délce 150 mm jsem dělil v podélné ose a 

následně z něj nechal zhotovit 8 totožných zkušebních těles obr. 77. Při jejich vytváření jsem 

dbal na vyloučení středové segregace, a to vhodným umístěním, jak je patrné na obr. 74  obr. 

75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po nadělení materiálu na potřebné rozměry  ∅20 x 30 mm obr. 77 jsme   laboratoři 

VŠB-TU provedli experiment, alespoň částečně simulující proces kalení. Pro ohřev materiálu 

jsme použili elektrickou ohřívací pec, kterou vidíme na obr. 76.  

 

Obr. 74 Upnutí výchozího materiálu na 
soustruhu s příkladným vyloučením 
možnosti středové segregace ve 
zkušebním materiálu.    

Obr. 75 Umístění zkušebního 
tělesa ve výchozím materiálu.  

Obr. 77 Tvar zkušebních těles  Obr. 76 Ohřívací pec použitá při 
experimentu  
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Všechny vzorky jsme vložili do ohřívací pece, kde jsme je ponechali dostatečnou dobu 

na teplotě přibližně 1230 ℃. Deformaci, kterou jsme na experimentálním materiálu vytvářeli, 

byla jedním z omezujících faktorů, protože byl použitý vřetenový lis obr. 79, který disponuje 

max. silou pouze 40 kN. Zkušební tělesa jsme pěchovali, a to třemi různými deformacemi. 

Hodnoty deformací jsou uvedeny v tabulce 22. Po napěchování na vypočítanou deformaci 

jsme vyčkali při plynulém ochlazování na vzduchu na teplotu 780-900 ℃, kterou jsme měřili 

jednopásmovým optickým pyrometrem s nastavenou emisivitou na 0,95, stejně jako při 

experimentu v Kovárně VIVA, a.s. Následně jsme materiál kalili v polymerním médiu o 

koncentraci 10%. Tuto koncentraci jsme se pokusili namíchat s co možná nejvyšší možnou 

přesností pomocí odměrných válců. Tuto desetiprocentní koncentraci tudíž považuji 

za optimální, i když jsme neprovedli kontrolu viskozity. Počet zkušebních vzorků se nám 

povedlo optimálně využít, přestože několik z nich bylo znehodnoceno např. zborcením při 

pěchování. Některé se deformovaly mimo osu pěchovaného materiálu a některé byly upuštěny 

při máchání v kalící lázni. Po upuštění vzorků bylo nutno tyto kusy vyloučit z našeho 

experimentu z důvodu nestálosti ochlazovacích účinků během ochlazování, protože se tímto 

staly nedefinovatelné. Na obr. 78 jsou vyhodnocovaná tělesa pro tři různé deformace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 78 Napěchované 
experimentální vzorky.  Obr. 79 Vřetenový lis 

použitý pro experiment 
nacházející se v laboratořích 
VŠB-TUO. 



56 
 

 

Rovnice skutečné (logaritmické) deformace: 

= −ln( 1/l0) 

l0….počáteční výška výkovku  

ll,2,3…. konečné výšky výkovků  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po napěchování jsem vzorky umístil do vyhřáté pece. Teplota v peci byla regulována 

mezi hodnotami 550-570 ℃. Popouštěcí čas jsem zvolil dle tloušťky pěchovaných kusů na 1 

hodinu s následným dochlazením na vzduchu. Takto zpracované vzorky jsem v laboratoři 

VŠB-TUO nadělil na totožném dělícím zařízení (Struers), stejně jako v Kovárně VIVA, a.s., 

na vhodné rozměry pro následné testování tvrdosti, metalurgickou expertizu a výpočet 

velikosti austenitického zrna obr. 80. Na naleptání vzorku pro následné zviditelnění velikosti 

austenitického zrna jsem použil jako leptadlo (kyseliny pikrovou s příměsí HCL, H2O vodu a 

1 ml saponátu JAR). Vzorky leptané pro určení strukturních složek bylo použito leptadlo nital 

(HNO3 a etanol při koncentraci 2-4%).   

l1 6   Skutečná deformace 1  1,609437912 

l0 30 

  
  

    

  
  

l2 8 

 
Skutečná deformace 2  1,32175584 

l0 30 

  
  

    

  
  

l3 14 

 
Skutečná deformace 3  0,762140052 

l0 30       

Tabulka 22 Tabulka deformací provedených na zkušebních tělesech.  
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5.4. Vyhodnocení údajů z experimentu v laboratoři VŠB-TUO. 

Na napěchovaných vzorcích jsem provedl měření tvrdosti na totožném tvrdoměru od 

firmy Emcotest jako pro měření tvrdosti v experiment Kovárny VIVA a.s. Provedené měření 

jsem zapsal do tabulky a následně pomocí normy ISO ČSN EN 18265 převedl na mez 

pevnosti Rm[MPa]. Tvrdost jsem měřil vždy na středových výřezech z pěchovaného materiálu 

obr. 80 vždy od okrajových částí ke středu materiálu. Mou snahou bylo při měření udržovat 

vždy přibližně stejnou vzdálenost od obou okrajů. Tímto jsem chtěl zabezpečit měření tvrdosti 

v ose kovaného tělesa. U všech těles jsem provedl vizuální kontrolu trhlin nebo jiného 

porušení, které by nasvědčovalo vzniku vad soudržnosti materiálu při deformaci.  Kvalitnější 

expertíza vzniku vad při vzniklých při experimentu nebyla provedena. Při experimentu 

docházelo v místě styku kovadel a kovaného materiálu k prudké oxidaci, která byla viditelná 

na povrchu. K nejvyššímu stupni této oxidace docházelo při prvním kontaktu kovadel 

s materiálem, což je patrné na vrstvě okují, která tvarem a rozměry odpovídá stykovým 

plochám kovadel a experimentálního materiálu. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Obr. 80 Nadělené výkovky z experimentu 
provedeného v laboratoři VŠB-TUO. 
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5.4.1. Výsledky pokusu při deformaci 0,76 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na snímku struktury obr. 81 jsou patrné desky martenzitu s martenzitickými laťkami, feritické 

zárodky a zbytkový austenit, který naznačuje nevhodně volené popouštěcí časy použité 

v experimentu. Na tento fakt poukazují struktury dosažené při vyšších deformacích, kterým 

zvolený čas plně postačoval při nižších sílách materiálu. 

Velikost austenitického zrna 7, obr. 82. 

 

 

 

 

Tvrdost HV30 
Deformace 0,76 

Rm[MPa] 

303 980 

297 950 

306 980 

303 980 

305 980 

303 980 

Tabulka 23 Tvrdosti HV30 
přepočet na mez pevnosti Rm při 
deformaci 0,76 

Obr. 82 Struktura výkovku při deformaci 
0,76, naleptaná pro velikost 
austenitického zrna. 

Obr. 81 Struktura výkovku při 
deformaci 0,76, naleptaná pro určení 
podílu strukturních složek. 
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5.4.2. Výsledky pokusu při deformaci 1,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na snímku je pozorovatelná struktura jemných latěk martenzitu ze směsí bainitu a feritu. 

Velikost původního austenitického zrna obr. 84 je tvořena směsí poměrně široké škály 

zrna  8-10. 

 

 

 

 

 

Tvrdost HV30 
Deformace 1,32 

Rm[MPa] 

321 1030 

317 1012 

317 1012 

322 1030 

323 1045 

321 1030 

319 1030 

325 1045 

Obr. 83 Struktura výkovku při deformaci 
1,32, naleptaná pro určení podílu 
strukturních složek. 

Obr. 84 Struktura výkovku při deformaci 
1,32, naleptaná pro velikost austenitického 
zrna. 

 

Tabulka 24 Tvrdosti HV30 
přepočet na mez pevnosti Rm při 
deformaci 1,32 
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5.4.3. Výsledky pokusu při deformaci 1,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na snímku je pozorovatelná struktura jemných latěk martenzitu ze směsí bainitu 

a přechlazeného feritu. Původní austenitické zrno obr. 86 v důsledku kalení z nižších teplot 

cca 780-820 ℃ se projevilo zhrubnutím směsi v rozmezí hodnot pohybujících se mezi 

hodnotami 8-9.  

 

Tvrdost HV30 
Deformace 1,60 

Rm[MPa] 

309 995 

310 995 

312 995 

313 1012 

318 1030 

321 1030 

323 1045 

320 1030 

Obr. 85 Struktura výkovku při 
deformaci 1,60, naleptaná pro 
určení podílu strukturních složek. 

Obr. 86 Struktura výkovku při 
deformaci 1,60, naleptaná pro 
velikost austenitického zrna. 

 

Tabulka 25 Tvrdosti HV30 
přepočet na mez pevnosti Rm 
při deformaci 1,60 
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Závěr a diskuze  

Ve své diplomové práci jsem se zabýval inovací v optimalizaci výrobních postupů při 

výrobě zápustkového výkovku z oceli 25CrMoS4, při zachování požadovaných vlastností 

požadovanými zákazníkem. 

Hlavním důvodem inovace stávajícího procesu výroby výkovku z oceli 25CrMoS4 o 

požadovaných vlastnostech, je její ekonomický přínos. Kalením výkovku po vykování a 

vyloučením austenitizačního ohřevu se docílí úspory nezanedbatelného množství energie a 

tím i znatelného ekonomického přínosu při dodržení vlastností výkovku deklarovaných 

zákazníkovi. Technologickou úsporou - odbouráním jedné výrobní operace – se docílí 

celkového zkrácení výrobního cyklu, při kterém nám odpadají některé operace s výkovky 

např. ukládání výkovku do košů před austenitizačním ohřevem, skladování v pořadníku u 

linky zpracování. Zároveň se zmenší potřeba manipulačních a skladovacích prostor. 

V prvé části své práce jsem postupoval dle návrhu Kovárny VIVA, a.s. Kovárna VIVA, 

a.s. má ve svém navrženému postupu teplotu kaleného výkovku 1030 °C a koncentraci 

kalícího média 16 - 20%. Při experimentu v kovárně jsme u vybraných koncentrací docílili 

vyšších pevnostních výsledků, což to nám umožňuje zvýšení teploty popouštění a materiál 

bude vykazovat vyšší homogenitu v průřezu. 

Ve druhé části své práce jsem navrhl nový postup termomechanického zpracování, který 

jsem experimentálně ověřil v laboratoři VŠB - TUO. Nový postup spočívá ve snížení teploty 

kaleného výkovku na teplotu v rozmezí 810 – 880 °C a ve snížení koncentrace kalící lázně na 

10%.  

Mnou nově navržený postup zpracování vůči návrhu zadaném kovárnou má za důsledek 

snížení ohřevu kalící lázně kaleným materiálem. Tento fakt snižuje nároky na nutnost 

ochlazování kalícího média, protože při námi navrženém postupu zpracování dochází ke 

kalení materiálu z nižších teplot. Polymer FEROQUENCH 2000 není koncipován pro kalení 

z  teplot nad 1000 °C, proto při vyšších teplotách kaleného výkovku dochází ke spalování 

polymeru a vzniku zápachu. Současně dochází k vyššímu vynášení polymeru z kalící lázně a 

musí se častěji kontrolovat koncentrace kalícího média a doplňovat polymer. 

Nevýhodou námi navrženého procesu je nestejnoměrné teplotní pole ve výkovku, 

zapříčiněné tvarem výkovku. Oblast s nejvyšší rychlostí ochlazování nesmí zchladnout na 

příliš nízkou teplotu. Následkem by byl výskyt feritických oblastí a rozdílnost mechanických 

vlastností v rozsahu větším než je tolerance požadovaná zákazníkem. 
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  Pro požadavek vyloučení zhrubnutí austenitického zrna ve výkovku,  doporučuju 

výkovek po vykování umístit na dopravník a prudkým proudem vzduchu ho ochladit na námi 

požadovanou teplotu 840 – 880 ℃. Následně výkovek objemově kalit až na pokojovou 

teplotu. Tento navržený způsob se nepovedlo uskutečnit z výrobních i časových důvodů 

v kovárně VIVA a.s., proto jsem byl nucen vykonat školní experiment, alespoň částečně 

simulující proces. 

Při experimentu v laboratoři VŠB - TUO jsme u jednoho pokusu (deformace 1,60) 

ponechali delší prodlevu před kalením a tím došlo k velkému ochlazení na vzduchu na teplotu 

800 – 820 °C. Delší prodleva před kalením při současném ochlazování na vzduchu a velký 

pokles teploty na povrchu experimentálního tělesa způsobilo zhrubnutí austenitického zrna. 

Vliv kalení z nízkých teplot se projevil vyšším stupněm vyloučení feritu v povrchových 

vrstvách. Následkem byl úbytek tvrdosti, který se projevuje výrazněji v okrajových vrstvách, 

kde materiál před zakalením chladl nejrychleji. Vznik feritické oblasti, který zapříčiňuje 

pokles tvrdosti, je nevhodným parametrem, ale při uvedené teplotě byla ještě dodržena 

pevnostní kritéria požadovaná zákazníkem. Při dodržení výše uvedené teploty výkovku pro 

kalení jako minimální, nemusí být vznik feritické oblasti faktorem, který dělá z navrženého 

procesu nezpůsobilým.  

 

Experiment Kovárna VIVA, 

a.s. 

 Navržená úprava 

Deformace 1,60 

1250 ℃  Kovací teplota ℃  1250 ℃  

1030 ℃  Kalící teplota ℃  810 ℃  

16,8 % Koncentrace kalící lázně % 10 % 

44 ℃  Teplota kalícího média 40 ℃  

1 514 Předpokládané předané teplo 1224 

5 Velikost zrna  8-10 

Martenzit, Bainit, zbytkový 

austenit 

Strukturní složení Martenzit, bainit, ferit 

338 ∅	HB 315 

1080 ∅	Rm 1015 

 

Tabulka 26 Shrnující hodnoty z experimentů 



63 
 

V budoucnu by bylo jistě zajímavé pozorování dalších mechanických vlastností 

materiálu získaných např. Rc, KV,KV-20, A, Z, atd. Při kalení z nižších teplot je předpoklad 

dosažení vyšších hodnot houževnatosti materiálu. Tento fakt může být předmětem 

následujícího výzkumu v této oblasti.  
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Tabulka 19 Tvrdost a pevnost experiment Kovárny VIVA a.s. při koncentraci 20 % (20,2%) 

Tabulka 20 Navržené parametry zpracování upraveného postupu 

Tabulka 21 Vypočet množství tepla předaného polymeru při kalení 

Tabulka 22 Tabulka deformací provedených na zkušebních tělesech.  

Tabulka 23 Tvrdosti HV30 přepočet na mez pevnosti Rm při deformaci 0,76 

Tabulka 24 Tvrdosti HV30 přepočet na mez pevnosti Rm při deformaci 1,32 

Tabulka 25 Tvrdosti HV30 přepočet na mez pevnosti Rm při deformaci 1,60 

Tabulka 26 Shrnující hodnoty z experimentů 
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